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 دور األمني العام ملنظمة األمم املتحدة بني العوائق و اإلصالح

 د.أوشاعو رشيد.
 بودواو بكليةاضتقوؽ والعلـو السياسية أستاذ ػتاضر ب

 بومرداس. -بوقرة دمحمجامعة ا
 ملخص:

اظتتحدة على رتيع اظتستوايت أمرا ضروراي و ملحا، خاصة يف ظل عجزىا على حل  ابتت مسألة إصالح منظمة األمم
األزمات الدولية الراىنة خاصة األزمة السورية، و ختتلف مستوايت ىذا اإلصالح على اختالؼ خصوصية كل جهاز 

السبعُت سنة اظتاضية فيها، ومن أمهها منصب األمُت العاـ للمنظمة الذي مر مبراحل عديدة من تفاوت األدوار خالؿ 
أترجحت بُت أدوار فاعلة و أدوار ضعيفة، ما أدى إذل ظهور عدة ػتاوالت إلصالح ىذا اظتنصب عرب تعاقب األمناء 
العامُت، ولعل أكثرىا جدية تقارير بطرس بطرس غارل، كويف عناف إذل اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة، اللذاف طتصا فيها 

ا: طريقة التعيُت يف اظتنصب، و دعم عمل األمُت العاـ من خالؿ إصالحات مالية و إدارية اجتاىُت لإلصالح عموما مه
خاصة على مستوى األمانة العامة لألمم اظتتحدة، لكن تبقى ىذه احملاوالت تلقى اعًتاضا من بعض األطراؼ يف اظتنظمة 

 الدولية.           لعدة أسباب، ؽتا يبقي ىذا اظتوضوع ػتل استقطاب قوي تفرضو موازين القوى
 إصالح إداري.  -إصالحات مالية -غوتَتس -كويف  -غارل -إصالح -األمم اظتتحدة -: األمُت العاـاملفتاحية الكلمات

Abstract : 

 The reform of the U.N become necessary, specially after its failure to solve the 

international crises like the Syrian crises, the reform must touch all the organs of the 

international organization, Inter Alea the post of the secretary, witch transformed in 70 

years, between effective and ineffective role, that were the motive to several attempts to 

reform the post of the U.N general secretary, the most important employee in the 

organization, how guaranty the mediation between the states members and the 

organization. 

 This poste were the subject of several reports of reform by many secretaries of 

the U.N especially Boutros Boutros GHALI and KOFI Annan, consisted to: reform the 

way of selection of the secretary, and support it by financial and administrative 

resources, this attempt were face to many objections, due to the international balance of 

forces. 

Key words: general secretary, U.N, reform, KOFI, GHALI, GOTIRICH, financial, 

administrative. 
   

 :مــقدمة
مرت الذكرى السبعوف على إنشاء منظمة 

أكرب منظمة دولية عرفها  ،األمم اظتتحدة
حتداي  اتريخ العالقات الدولية و ىي  تواجو

على   أجهزهتاداخليا ىاما يتمثل يف إصالح 
كافة اظتستوايت: السياسية، اظتادية 
واإلدارية، لكن من بُت أىم ملفات 

نصب ماإلصالح صعوبة وإاثرة للجدؿ 
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، و ذلك راجع 1األمُت العاـ لألمم اظتتحدة
للدور احملوري الذي يتميز بو داخل اظتنظمة، 

مهمة العمل على تنسيق   عالوة على أف
اصتهود و مقاربة اآلراء إلصالح األمم 
اظتتحدة تقع ابلدرجة األوذل عليو من خالؿ 
التقارير الدورية اليت يعرضها على ؼتتلف 

 أجهزة اظتنظمة.
األمُت العاـ لألمم اظتتحدة أو  يعترب

األمانة العامة إحدى أىم اظتكوانت الرئيسة 
، كما 2ظتنظمة األمم اظتتحدة حسب ميثاقها

يعترب من اظتناصب األكثر حساسية اليت 
تلعب دورا مهما يف سَت اظتنظمة، و اضتفاظ 

وؿ اظتمثلة فيها لتحقيق على دتاسك الد
 أىدافها.

عقود اليت تلت ا اظتنصب عرب الذلقد مر ى
إنشاء اظتنظمة بعدة تطورات و حتوالت، 

الضغوط بو خالعتا العديد من التأثَتات و جا
 القانونية منها و غَت القانونية، ؽتا جعل

دعم األصوات تعلو إذل ضرورة إصالح و 
ا اظتنصب ليتالءـ مع اظتستجدات الدولية ذى

اليت طرأت على اجملتمع الدورل،                  
داث اظتتسارعة اليت طرأت على األحو 

كذلك القات الدولية مبختلف أنواعها، و الع
ه ذمسايرة للتحدايت اليت أنتجتها ى

واليت جعلتها تؤثر بشكل متباين الظروؼ، 
على التعاوف و التنسيق الدوليُت يف العديد 
من اجملاالت يف ظل انتقادات كبَتة لطريقة 
 تعيُت األمُت العاـ و مسامهة الدوؿ

 .عضاء يف التوافق عليواأل
ذا التقدمي البسيط و اظتقتضب بناًء على ى

 ؿتاوؿ طرح اإلشكالية التالية : 
التحدايت اليت ما ىي أىم التطورات و 

 واجهت منصب األمُت العاـ لألمم اظتتحدة
ما ىي أىم اإلصالحات اظتقًتحة لدعم و  ؟

 ذا اصتهاز؟عمل ى
ؽتا سبق سنعاجل ىذا اظتوضوع ضمن احملاور 

 التالية: 
تطور دور األمُت العاـ لألمم  -أوال

 اظتتحدة.
األمُت  معوقات و حتدايت عمل -اثنيا

 .العاـ لألمم اظتتحدة
 على مستوى التعيُت. -أ

 القرارات.على مستوى الصالحيات و  -ب
األمُت العاـ  آليات إصالح منصب -اثلثا

 لألمم اظتتحدة.
تباين دور األمني العام لألمم  -أوال

دة من الدور اإلداري إىل الدور املتح
 السياسي:
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أف سبعُت سنة من إنشاء  اظتؤكدمن 
منصب األمُت العاـ للمنظمة قد شهدت 
عدة تطورات      و أتثَتات بشأنو، على 
غرار ما شهده اجملتمع الدورل من تغيَتات 

البيئة السياسية اإلستقطابية   مهمة يف
األولوايت اليت يواجهها، و ديكن تلخيص و 

 ىذه اظتراحل يف:
حصر دور األمني العام يف اإلدارة  -1

 :1447-1445ما بني 

بعد انتهاء اضترب العاظتية الثانية، 
ذل إنشاء منظمة األمم سعى اجملتمع الدورل إ

كاف من مقاصدىا الرئيسية اظتتحدة، و 
اإلستباقية حفظ السلم و األمن الدوليُت، 
إمناء العالقات الودية، التنسيق و التعاوف 

، 3بُت الدوؿ ضتل النزاعات الدولية سلميا
قد كاف الدور األصيل لألمُت العاـ عند و 

، 4نشأة اظتنظمة يغلب عليو الطابع اإلداري
ىذا ما نالحظو من خالؿ نصوص و 

اظتيثاؽ، حيث كانت اظتنظمة يف مراحلها 
اج إذل تطوير ىياكلها اإلدارية األوذل حتت

بُت الدوؿ التنسيق وضبط عملها، و 
جيعها لإلنضماـ إليها، و تقريبا ديكن تشو 

تلخيص ىذه الفًتة القصَتة يف عهد 
" الذي Gladwyn Jebb"غالدوين جب 

 42شغل منصب األمُت العاـ ابلنيابة من 
، 5421إذل غاية فيفري  5421أكتوبر 

" إذل غاية Trygve Lieليخلفو "تراجيف رل 
أين استقاؿ من عهدتو  5414نوفمرب 

ى مؤشر على هناية ىذه ىو أقو ثانية، و ال
 اظترحلة.

غلبة الدور السياسي على الدور  -2
اإلداري لألمني العام لألمم املتحدة ما 

 :1446-1447بني 
تلخيص ىذه اظترحلة يف بداية نزعة  ديكن

هات السياسية األمُت العاـ لبعض التوج
ودعمو عتا ؽتا خلق عدة انقسامات الدولية 

تقسيم بُت الدوؿ، على غرار دعم قرار 
سرائيل عضوا قبوؿ إو ،5421فلسطُت عاـ 

دعم دتثيل الصُت يف يف األمم اظتتحدة، و 
اظتنظمة ؽتا أاثر حفيظة الوالايت اظتتحدة 
الدعائها ابؿتيازه لالحتاد السوفيايت، و تشَت 
اظتمارسة الواقعية إذل أف ىذا الدور ظهر 
بشكل جلي بداية من اضترب الباردة يف 

، فقد أدت 54115إطار اضترب الكورية 
موافقة اظتنظمة على التدخل األمريكي ضتل 
النزاع بُت الكوريتُت الستعماؿ االحتاد 
السوفيايت ضتق النقض لعدـ دتديد والية 

، و رغم صدور Trygve Lie"6"تراجيف رل 
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 5415قرار اصتمعية العامة يف فيفري 
بتمديد الوالية لثالث سنوات، إال أف 

التعامل معو بدعوى  االحتاد السوفيايت قاطع
عدـ مشروعية تعيينو، مقًتحا إقامة منصب 
أمُت عاـ بشكل تشاركي، كل ىذا 

 .7االستقطاب أدى بو لالستقالة
اضترب الباردة، ظهرت عدة  بنشوب

عوامل أعطت قوة كبَتة للدور السياسي 
و أتثَته يف العالقات الدولية، لألمُت العاـ 

 تتمثل فيما يلي:و 
من عن أتدية مهامو عجز غتلس األو  شلل

يف حفظ األمن والسلم الدوليُت، بسبب 
االستعماؿ اظتفرط ضتق النقض، ما أدى 

اختصاصاتو إذل اصتمعية النتقاؿ جزء من 
ىو ما أدى إذل فتح غتاؿ واسع العامة. و 

لألمُت العاـ لولوج السياسة الدولية و التأثَت 
فيها من خالؿ التوفيق بُت الدوؿ الكربى 

اظتهمة اليت تعرض على األمم  يف اظتسائل
اظتتحدة، كما ظهر ما شتي بػ "اظتساعي 
اضتميدة" لألمُت العاـ، حيث كاف لو أثر  
كبَت يف حل كثَت من اطتالفات و النزاعات 

 .8الدولية
ض األمناء الذين تولوا التأثَت الشخصي لبع

إسهامهم يف تطور ىذه الوظيفة، اظتنصب، و 

Dag فمثال فرض" داغ ىامرشولد 

Hammarskjöld  ما اصطلح عليو "
، و استحدث نظريتو 9ابلدبلوماسية الوقائية

"السلطات الطارئة" لألمُت العاـ اليت ختولو 
جهزة الرئيسية اختاذ إجراءات دل تفوضو األ

لو دل يكن منصوصا يف اختاذىا، حىت و 
 .10عليها يف اظتيثاؽ

 كما أضاؼ "بطرس بطرس غارل" مصطلح
تعزيز دور األزمات"، و "اإلنذار اظتبكر عن 

األمُت العاـ، و أتىب قوات حفظ السالـ 
للتدخل السريع، كما يعترب أوؿ أمُت عاـ 
يوصي إبسناد حق طلب آراء إستشارية من 

عدـ ، و 11ػتكمة العدؿ الدولية لألمُت العاـ
اإلكتفاء بتفعيل طلب آراء استشارية منها 
إبحالتها من اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة 

 .12ػتكمة العدؿ الدوليةإذل 
مرحلة ضعف دور األمني العام  -3

 (:2117-1447لألمم املتحدة )
تبتدئ ىذه اظترحلة عموما بتورل   

"بطرس بطرس غارل"، كنتيجة للخالفات 
العميقة اليت ظهرت بينو و بُت الوالايت 
اظتتحدة األمريكية، اليت عارضت دتديد 

ة رتل من وضعت لقدثانية، و عهدتو للمرة ال
واليت -اثنية  ترشيحو عدـ لتربير اظتالحظات



   

58 
 

 قياـ" : عدـInter Aleaمنها  -هتم موضوعنا

 اإلدارية ابإلصالحات بطرس غارل" بطرس

 هبا قاـ اإلجراءات اليت أما العامة، األمانة يف

 (25%بنسبة اظتوظفُت عدد ختفيض خيص فيما

 فقد األمم اظتتحدة، ميزانية ( وختفيض

زتلتو  كافية، كما َتغ واشنطن اعتربهتا
 يف أمريكيا جنداي 15 مقتل مسؤولية

الصوماؿ، كذلك أاثرت مسألة سن األمُت 
 تعرقل سنة عقبة أخرى 74 بلغ العاـ كونو

 .دتنع جتديد عهدتونشاطو و 
خالؿ ىذه الظروؼ تبدأ مرحلة السيطرة 
األمريكية على منظمة األمم اظتتحدة عموما 

فرض واألمُت العاـ خصوصا، من خالؿ 
حتجيم آليات مقارابهتا على غتلس األمن، و 

األمُت هتميش دور و عمل اصتمعية العامة،
قد جاهبتو عدة العاـ أو السيطرة عليو، و 
 حتدايت يف ىذه الفًتة مثل:

اضتفاظ على استقالليتو  مسؤولية 
والسياسية، فال يكوف اتبعا لدولة  الوظيفية

بل ؽتثال صتميع الدوؿ أو لدوؿ أخرى 
تمع الدورل وقوة معربا عن اجملء، و األعضا

ىذا ما يدعمو ظتواجهة لتدعيم عملو، و 
التحدايت الكبَتة عتا كاضتروب، الفقر، 

 التنمية، البيئة، حقوؽ اإلنساف...إخل.

األمُت العاـ عراقيل تتعلق مبصادر  واجو 
وطرؽ دتويل أنشطة األمم اظتتحدة، وعدـ 

بعض االلتزاـ بسداد األنصبة اظتالية من قبل 
الدوؿ األعضاء وأتثَت ذلك على استمرار 
قياـ األمم اظتتحدة بدورىا يف حتقيق 

يف ظل  األىداؼ العليا اظتنوط هبا، ال سيما
الربامج توسع عمليات حفظ السالـ و 

اإلغاثية، وأتيت الوالايت اظتتحدة يف مقدمة 
الدوؿ اليت دتاطل يف تسديد مستحقاهتا 

اظتموؿ األكرب  اظتالية على الرغم من أهنا تعد
لألمم اظتتحدة، إال إف إسهامها اظتارل يعد 
إسهاما سياسيا ما دامت األمم اظتتحدة 

 .ختدـ اظتصاحل األمَتكية
البشري ظتنظمة تضخم اعتيكل التنظيمي و 
كويف عناف تقرير األمم اظتتحدة، حيث قدـ  

مشروع  إلصالح األمم اظتتحدة أعلن عنو 
ة العامة لألمم يف الدورة االستثنائية للجمعي

يث ، ح5441جويلية  51اظتتحدة يف 
ترشيد ركز مشروعو على إعادة ىيكلة و 

من بعدىا ، و نفقات أمانة األمم اظتتحدة
)ابدوفا(،  4112، 4114تقارير 
اظتعنية إبصالح منظمة  4111و  4111

 األمم اظتتحدة.
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التحدايت اليت يواجهها املعوقات و  -اثنيا
 منصب األمني العام:

تعيني األمني العام ومدة  طريقة -1
 عهدته:

كاف "ترجيف رل" أوؿ أمُت عاـ لألمم 
 5يف  بتعيينواظتتحدة أوصى غتلس األمن 

نظرا ألف ميثاؽ األمم ، و 5421فيفري 
اظتتحدة دل ينص على فًتة والية األمُت 
العاـ، فقد اختذت اصتمعية العامة قرارا أبف 
يكوف التعيُت ظتدة ستس سنوات قابلة 

يبقى غتلس األمن و اصتمعية ، و 13دللتمدي
ال ، و 14العامة أحرار يف تعديل مدة الوالية

تنص على إمكانية يوجد قاعدة مكتوبة 
على  العرؼلكن جرى دتديد الوالية و 

صدر قرار  5411نوفمرب 5يف ، و 15ىذا
اثٍف من اصتمعية العامة مبّد فًتة والية األمُت 
العاـ ظتدة ثالث سنوات أخرى اعتبارا من 

، لكن ىذا القرار أاثر 5415فيفري  5
خالفا قانونيا حوؿ مدى مشروعيتو، فبينما 
دفعت بعض الدوؿ أف اصتمعية العامة ىي 
اليت دتلك حتديد مدة والية األمُت العاـ 
فهي دتلك أيضا تعديل ىذه اظتدة أو 
جتديدىا دوف اضتاجة لتوصية جديدة من 
غتلس األمن ألف شخص األمُت دل يتغَت، 

دوال أخرى إذل أف إعادة تعيُت وذىبت 
األمُت العاـ دوف توصية جديدة من غتلس 

 .16األمن ىو عمل غَت قانوين
تعود أسباب ىذا اطتالؼ على دتديد 
العهدة لألمُت العاـ السابق " ترجيف رل" ، 
إذل اقًتاب انتهاء واليتو األوذل أواخر 

دوف وجود بديل لو، حيث ابدرت  5411
اظتتحدة مبفردىا و دوف  اصتمعية العامة لألمم

توصية من غتلس األمن إذل إعادة انتخابو 
دل لوالية أخرى أمدىا ثالث سنوات، و 

تبادر اصتمعية العامة إذل اختاذ ىكذا موقف 
نقساـ غتلس األمن يف ىذا إال نتيجة ال

شللو، حيث دتسكت الوالايت الشأف و 
اظتتحدة إبعادة تعيينو، يف حُت عارض 

لتمديد، إال أنو و نظرا بعض األعضاء ىذا ا
لسيطرة الوالايت اظتتحدة آنذاؾ على 

نوفمرب  5اصتمعية العامة، فقد أصدرت يف 
قرارا يقضي بتجديد عهدة األمُت  5411

فيفري  5العاـ لثالث سنوات اعتبارا من 
541517. 

العاـ استنادًا إذل ترشيح  األمُتيعُت  
توصية من قبل غتلس األمن للمرشح و 

ألة من اظتسائل اظتوضوعية اليت ابعتبارىا مس
، من مث يتم 18تدخل ضمن اختصاصو
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تعيينو من قبل األغلبية اظتطلقة ألعضاء 
، فعملية 19اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة

االختيار تتم على مرحلتُت: على مستوى 
غتلس األمن، وىنا دتر عملية اقًتاح أشتاء 
اظترشحُت، وتداوؿ أعضاء غتلس األمن 

لصدورىا موافقة تسعة من اليت تتطلب 
أعضائو وخصوصًا الدوؿ اطتمس الدائمة 
العضوية يف سرية لتفادي استعماؿ حق 

( من 41/3النقض حسب نص اظتادة )
( من النظاـ الداخلي 24اظتيثاؽ و اظتادة )

، إذ يعترب اتفاقها على 20جمللس األمن
مرشح معُت مرحلة حاشتة للفوز ابظتنصب، 

لتوصية من غتلس مث تليها مرحلة تقدمي ا
 األمن إذل اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة

على اظتًتشح ابألغلبية اظتطلقة للتصويت 
ليس أبغلبية الثلثُت لعدـ دخوؿ ىذا و 

التعيُت ضمن اضتاالت اليت تدخل ضمن 
( من 54/4الثلثُت طبقا لنص اظتادة )

 .21اظتيثاؽ
جتدر اإلشارة أنو و ألوؿ مرة يف منظمة 

تتم تزكية أمُت عاـ ابإلرتاع األمم اظتتحدة 
"Unanimité من طرؼ اصتمعية العامة "

لألمم اظتتحدة، وىو "ابف كي موف" سنة 

،  ؽتا شكل دعما سياسيا دوليا 4111
 .22قواي لو ألداء مهامو

يظهر ىنا أف الطابع السياسي لتعيُت 
األمُت العاـ ىو العامل اظتؤثر األوؿ على 

لقوؿ أف تعيينو واختياره، إذ ال ديكن ا
األمُت العاـ يتم انتخابو ألف اظتسألة ىنا 
تتعلق بشرط اضتصوؿ على توصية من 
غتلس األمن ابنتخاب أمُت عاـ معُت، لذا 

ظتيثاؽ أبعدت عبارات "االنتخاب" من ا
ىذا يوحي لتعوضها بكلمة "تعيُت"، و 
األمن ابتداء بوجود أتثَت سياسي من غتلس 

التأثَت قد اعترب ىذا من اتريخ ترشيحو، و 
السياسي أىم و أكثر حدة من االنتخاب 
ابألغلبية نظرا للدور الذي يلعبو على 
حساب األغلبية اظتطلقة للدوؿ األعضاء 
يف اصتمعية، أو حىت على حساب دتكُت 
التنافس على اظتنصب عن طريق عدة 
ترشيحات إقليمية أو شخصية عتذا 

 . 23اظتنصب
. على مستوى الصالحيات 2 
 القرارات: و 

لقد حدد ميثاؽ األمم اظتتحدة 
صالحيات األمُت العاـ لألمم اظتتحدة 

حيث خوؿ نص اظتادة بطريقة مقتضبة، 
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( األمُت العاـ عدة 44( و)44)
، ديكن من خالعتا أف يفتح 24اختصاصات

الباب لتوسيع صالحياتو فيما خيص 
 خالؿ: القضااي السياسية و ذلك من

 ( لألمُت العاـ حق44اظتادة ) أعطت أ/
حضور كل اجتماعات اصتمعية العامة، 
غتلس األمن، اجمللس االقتصادي 

رخصت ، و 25واالجتماعي، وغتلس الوصاية
لو مبقتضى اللوائح الداخلية لكل من 
اصتمعية العامة وغتلس األمن، أف يبدي 
خالؿ ذلك آرائو كتابة أو شفاىة يف 
اظتسائل اظتدرجة يف جدوؿ األعماؿ، كما 

اخلية للجمعية رخصت لو الالئحة الد
طة إعداد جدوؿ أعماعتا اظتؤقت، العامة سل

ورة عرضها لو إدراج أية مسألة يرى ضر و 
دل يطلب إليو عرضها على اصتمعية العامة، و 

ؽتن ديلك اضتق يف ذلك، وأخَتا لو حق 
إبداء رأيو يف اظتسائل اظتدرجة جبدوؿ أعماؿ  
كل من اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

عوة من رئيس كل وغتلس الوصاية بد
منهما. و ابلتارل فإف النص يفتح اجملاؿ 

يعطيو سعا لألمُت لعرض ؼتتلف اظتسائل و وا
لتكييف ما يراه مناسبا من السلطة التقديرية 

عرضو للنقاش، وىكذا أيخذ عدمو و 

اختصاص األمُت العاـ مبقتضى اظتادة 
( من اظتيثاؽ طابعا سياسيا ابالستناد 44)

 .إذل ما سبق ذكره

قياـ األمُت العاـ ابلوظائف اليت  ب/
تسندىا إليو كل من اصتمعية العامة، غتلس 
األمن، اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
وغتلس الوصاية حبكم وجوده على رأس 
أحد الفروع الرئيسية للمنظمة الدولية، ؽتا 
جيعلو أكثر احتكاكا و قراب من النزاعات 

كثَت من الدولية، ؽتا يتيح لو فرصة اإلظتاـ ابل
 خباايىا وتعقيداهتا.

كذلك من الوظائف اظتوكلة إذل األمُت 
العاـ من قبل اصتمعية وغتلس األمن القياـ 

ت التحقيق، الوساطة واظتصاضتة، إبجراءا
لعل أبرز األمثلة اضتديثة على تلك اظتهاـ و 

اظتوكلة لو بسبب النزاعات ؾتد دوره يف 
األزمة السورية من خالؿ اظتبعوث 

لو يف ؼتتلف اظتفاوضات اصتارية الشخصي 
بُت أطراؼ النزاع، كما ؾتد مثال دوره يف 

، أين 5414اضترب العراقية اإليرانية عاـ 
طلب غتلس األمن من األمُت العاـ 

طلب منو القياـ ، و 26التحقيق يف النزاع
مبفاوضات بُت الصُت و الوالايت اظتتحدة 
األمريكية إلطالؽ سراح الطيارين 
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، كما طلب منو يف 27حملتجزيناألمريكيُت ا
إبراـ االتفاقات  5411الكونغو عاـ 

اطتاصة إبنشاء بعثة  لقوات حفظ السالـ 
مع الدوؿ اظتعنية وإصدار اللوائح 
والتنظيمات بعمل ىذه القوات وتنظيم 
عالقاهتا ابألمم اظتتحدة بوجو عاـ وابألمُت 

 .28العاـ بوجو خاص

 ( من اظتيثاؽ على44أوجبت اظتادة ) ج/
األمُت العاـ إعداد تقرير سنوي يقدـ إذل 
اصتمعية العامة، يتضمن تفاصيل سَت عمل 
اظتنظمة وبياان ابلتطورات السياسية خالؿ 
، كما يتضمن رتيع اظتعلومات  العاـ اظتنصـر
اليت حتتاج إليها أجهزة منظمة األمم 
اظتتحدة وإيضاحات بشأف اظتسائل اطتاصة 

وقد أصبح حبفظ األمن والسلم الدوليُت، 
التقرير أداة من أدوات تعبَت األمُت العاـ 
عن أفكاره ووجهات نظره يف األحداث 
السياسية الدولية، بل ولطرح مفاىيم 
جديدة تعرب عن فلسفة األمُت العاـ ورؤيتو 
ظتستقبل اظتنظمة الدولية. ومن أبرز األمثلة 
على ذلك التقارير اليت وضعها األمُت العاـ 

" اليت تضمنت أفكارا السابق "بطرس غارل
عن الدبلوماسية الوقائية، وبناء السالـ، 
واختبار مدى ؾتاح ىذه اظتفاىيم من 

خالؿ التطبيق العملي، و دمقرطة األمم 
اظتتحدة يف إطار ما أشتاه اصتيل الثالث من 

يف النهاية تصبح ، و 29اظتنظمات الدولية
ىذه التقارير مبثابة دعوة إذل الوحدة العاظتية 

لة إلبراز اظتشاكل الدولية اضتيوية وػتاو 
واظتطالبة إبجياد حلوؿ عتا تسهم يف تعزيز 
السلم يف اجملتمع الدورل و تفتح اجملاؿ 

 .ؿتو ذلكظتعاصتة مشاكل التنمية والفقر و 
( من اظتيثاؽ 44كما أف نص اظتادة )  د/

أعطى حتداي كبَتا لوظيفة األمُت العاـ لألمم 
اسي عتا، اظتتحدة إبضفاء الطابع السي

ابعتبار أف ىذا النص دينحو اختصاصا 
يف تفسَت أي مسألة أبهنا  -سياسيا مطلقا 

دتثل هتدد للسلم و األمن الدوليُت من 
عدمو ال ديكن إدراجو ضمن االختصاصات 

 .30اإلدارية لألمُت العاـ
كما أف األمُت العاـ لألمم اظتتحدة "داج 
مهرشولد" كاف يف تفسَته الختصاصات 

نصب مبقتضى ىذه اظتادة، يرى أهنا ىذا اظت
قد حولتو من غترد موظف إداري إذل 
مسؤوؿ يضطلع بدور سياسي، كما أشار 
إذل أهنا استهدفت أكثر من أية مادة أخرى 
من وجهة نظر واضعي اظتيثاؽ، إضفاء 
طابع سياسي على اختصاصات األمُت 
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العاـ، وإف نصوصها يف ىذا الصدد يصعب 
 معارضتها.

رغم من النصوص القانونية لكن، و ابل
اليت تدعم الصالحيات اظتوسعة ظتنصب 
األمُت العاـ دوف تقييد، إال أف جل 
العهدات الثماين ظتنصب األمُت العاـ قد 
شهدت عدة عراقيل جاهبتو يف ؽتارسة اظتهاـ 

وؿ الكربى، و ذلك ىذه، كاف مصدرىا الد
بسط النفوذ عليو من جهةػ هبدؼ السيطرة و 

حاالت أخرى  جيم دوره يفحتو  أو إضعاؼ
ىو ما نتج عنو استقالة مبا خيدـ مصاضتها، و 

أو عدـ دتديد العهدة عتم عدد من األمناء 
ىذا ، و 31منهم من تويف يف ظروؼ غامضةو 

ال يعٍت وجود ضغوط أخرى غَت مباشرة من 
الدوؿ األعضاء تظهر يف صورة التأثَت على 

ف نة العامة ؽتن حيملو اظتوظفُت التابعُت لألما
إمالء التوجيهات عليهم وىو ما جنسياهتا و 

من شأنو التأثَت والتوجيو بصفة غَت مباشرة 
للقرارات اليت يتخذىا األمُت العاـ يف بعض 
القضااي، ابلرغم من أف ميثاؽ اظتنظمة ينص 

ليس  ( على أنو:"511صراحة يف اظتادة )
لألمُت العاـ وال للموظفُت أف يطلبوا أو أف 

واجبهم تعليمات من أية  يتلقوا يف أتدية
حكومة أو من أية سلطة خارجة عن اعتيئة. 

وعليهم أف ديتنعوا عن القياـ أبي عمل قد 
يسيء إذل مراكزىم بوصفهم موظفُت دوليُت 
مسؤولُت أماـ اعتيئة وحدىا، ويتعهد كل 
عضو يف "األمم اظتتحدة" ابحًتاـ الصفة 

ؤوليات األمُت العاـ الدولية البحتة ظتس
أبال يسعى إذل التأثَت فيهم عند فُت وواظتوظ

 .32اضطالعهم مبسؤولياهتم"
( من 44نص اظتادة ) تفسَتكما أف 

ميثاؽ األمم اظتتحدة لو حداف أو وجهاف: 
فمن جهة يعطي لألمُت العاـ السلطة 

ة لتقرير ما يراه هتديدا للسلم واألمن التقديري
لكن ىذا ال جيعلو من جهة الدوليُت، و 

قيدا إبطار اإلرادة السياسية أخرى حرّا بل م
للدوؿ األعضاء يف اصتمعية العاـ أو غتلس 
األمن، ذلك أنو يف األخَت يقـو بدور 
اإلخطار و التنبيو فقط، لينسحب دوره إذل 
الدور التنفيذي بناًء على ما سيخلص إليو 

 .33اتفاؽ الدوؿ فيما بعد
آليات إصالح دور األمني العام  :اثلثا

 لألمم املتحدة: 
عموما رزت فكرة إصالح األمم اظتتحدة ب

منصب األمُت العاـ خصوصا ابتداء من و 
يعترب تقرير تسعينيات القرف اظتاضي، و 

األمُت العاـ "بطرس بطرس غارل" أوذل 
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اطتطوات عتذا اإلصالح، حُت طلب منو 
جانفي  35غتلس األمن يف اجتماع 

إعداد حتليل و توصيات بشأف  5444
رة األمم اظتتحدة يف سبل تعزيز و زايدة قد

إطار اظتيثاؽ و أحكامو على االطالع مبهاـ 
الدبلوماسية و حفظ السالـ، حيث قدـ 

 برانمجاألمُت العاـ تقريرا موسوما بػ " 
 .  34لسالـ"ل
 اإلصالح يف الدور اإلداري: -1 

 :1447أ/ خطة كويف عنان لإلصالح 
دتثلت خطة إصالح كويف عناف لعاـ 

مار يف اظتوارد يف غتاؿ االستث 5441
، دتثلت يف تطوير القدرة القيادية 35البشرية

اظتديرين على تعزيز وحدة بار كو لألمُت العاـ 
ذلك اعتدؼ وسرعة االستجابة          و 

من خالؿ إعادة ىيكلة األمانة العامة، 
ونقلها من الصورة النمطية التقليدية إذل 

 :36يتم ىذا من خالؿو  إدارة حديثة،
و ذلك مانة العامة: حتويل تنظيم األ

لى األساس ع تقـومن وحدات متباينة 
يعوزىا الًتكيز اإلداري البَتوقراطي و 

ى االسًتاتيجي إذل ىيكل أفقي، يقـو عل
 .37والتنسيقاظترونة و سرعة االتصاؿ 

: مكّوف من إنشاء فريق اإلدارة العليا
رؤساء اللجاف التنفيذية األربعة، و يضاؼ 

ين خيتارىم األمُت عتم عدد من كبار اظتدير 
العاـ، و تكوف مسؤوليتو األوذل مساعدة 

إرساء إدارة و  األمُت العاـ يف قيادة التغيَت
 .38سليمة

إنشاء منصب انئب األمني العام: 
يعترب تعدد األدوار اليت يقـو هبا األمُت العاـ 
مصدر رئيسي من مصادر قوة ىذا 
اظتنصب، لكن ىذا لو أثر سليب يتمثل يف 

الىتماـ الذي ديكن أف يوليو اضتد من ا
يادة الفكرية األمُت العاـ لتوفَت الق

 ية لألمانة العامة خاصة مع اتساعالتنظيمو 
اإلدارية للمنظمة على و  اصتوانب الفنية

حساب نشاطات أكثر أمهية كحاالت 
الطوارئ، حفظ السالـ، التنمية..إخل، لذا 
مت اقًتاح إنشاء منصب األمُت العاـ يناط 

ار اإلدارية و الفنية للمنظمة، ليتفرغ بو األدو 
قد مت ، و 39األمُت العاـ للدور السياسي

إقرار ىذا اظتنصب بقرار من اصتمعية العامة 
قضى بتعيُت  544140لألمم اظتتحدة عاـ 

" لويس فريشيت" كأوؿ انئبة لألمُت العاـ 
صب اليت كانت تشغل من 5444عاـ 

خلفها يف انئبة وزير الدفاع يف كندا، و 
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نصب "مارؾ مالوؾ براوف" من اظتملكة اظت
روز -، و أعقبتو" آشا 4111اظتتحدة عاـ 

، اليت 4111ماغَتو" من تنزانيا عاـ 
خلفها "ايف إيلياسوف" من السويد عاـ 

415441. 
مراقبة ومتابعة  أسند عتذا اظتنصب مهمة

يف اظتنظمة،   اصتديدةتطبيق اإلصالحات 
كما أف لنائب األمُت العاـ مطلق 

 حية يف إدارة مكتب دتويل التنمية الصال

(Bureau du financement  de 

Développement)  وىو مكتب مت ،
استحداثو لدعم دور اظتنظمة يف التنمية فيما 

   يسمى برانمج األمم اظتتحدة اإلمنائي. 
إنشاء وحدة التخطيط االسرتاتيجي:  

ىي وحدة تتبع األمُت العاـ و تدعمو يف و 
ا على كافة اظتستوايت تخذىقراراتو اليت ي

السياسية، تكلف بتحديد القضااي اإلدارية و 
حتليل مدى واالجتاىات العاظتية الناشئة، و 

أتثَتىا على أدوار األمم اظتتحدة و أساليب 
عملها، ووضع توصيات بشأف السياسة 

الية لألمُت العامة هبدؼ ضماف قدرة ع
الوصوؿ إذل أفضل العاـ على القيادة و 

 .  42ت و النتائجاظتعلوما
 :2112ب/ تقرير كويف عنان لعام 

مت بدأه  يعترب ىذا التقرير إستكماال ظتا 
دتثلت ىذه ، و 5441يف تقريره لعاـ 

 التحسينات يف: 
إعطاء األمني العام مرونة يف تسيري 

اضتارل  واظتيزانية التخطيط نظاـ : يعترباملوارد
البشرية  معقدا من الناحية اظتتحدة ابألمم

 صتاف ثالث على يشتمل ادية، فهواظتو 

 من عديدة ومئات وواثئق منفصلة،

 يف اظتقًتحة التغيَتات وتشمل .االجتماعات
 األجل تغطي متوسطة خطة اطتامس الفرع

 سًتتبط واليت أربع، من بدال فقط سنتُت

 من سنة قبل الذي يقدـ اظتيزانية مبخطط

 اظتيزانية ؼتطط الفعلية، وسيكوف اظتيزانية وضع

 وأكثر اتساما تفصيال أقل اتوذ

ابإلسًتاتيجية، و ألجل ذلك دتت التوصية 
 لتحريك اظترونة بعض العاـ األمُت على منح

اظتوارد بُت الربامج و البنود، كبند اظتوظفُت 
لالحتياجات دوف أخذ موافقة مسبقة  وفقا

من الدوؿ األعضاء على غرار رؤساء 
ق الوكاالت اظتتخصصة و الربامج و الصنادي

لتحسُت قدرهتا على االستجابة للمطالب 
.سريعة التغَت

43 
 أمني عام اقرتاح إنشاء منصب

 أعماؿ إدارة يف هبدؼ اظتساعدة :مساعد
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 سياسات ودعم وضع بصفة عامة اإلدارة

ىذه  ولتكميل اإلدارة، يف متماسكة
 التعاوف لتعزيز تدابَت تتخذ فإنو اإلجراءات،

 والتنمية للتجارة األمم اظتتحدة مؤدتر بُت

44واإلدارة
. 

ج/ إصالحات كويف عنان لعام 
211545: 

يعترب ىذا التقرير من أىم التقارير اظتعنية 
إبصالح ىيكل منظمة األمم اظتتحدة مبا يف 
ذلك منصب األمُت العاـ من حيث 
إعطاءه غتاؿ عمل أوسع و فرض رقابة 

الذي رسم  5441عليو، فبعد تقرير عاـ 
لعامة، أعقبتها إصالحات ىيكلية لألمانة ا

غتموعة من التحسينات الفنية و اإلدارية  
 للعمل أكثر تركيزا برانغتا للمنظمة توفر لكي

 اظتيزانيات وإعداد للتخطيط أبسط ونظاما

 توفَت خدمات من العامة األمانة ولتمكُت

أفضل، جاء ىذا التقرير ليغَت ىيكلية 
األمانة دتاشيا مع األىداؼ اإلمنائية اظتسطرة 

 .415146ة عاـ لغاي
ديكن تلخيص ما جاء يف ىذا التقرير 

 يف النقاط التالية:

دعم مهام األمني العام ابملوارد 
 حيث أكد القرير على أف جيب الالزمة:

 يف - القرارات اختاذ سلطة بيدىم من على

 أف - األمن أساسا وغتلس العامة اصتمعية

 أف ،47العامة لألمانة مهاـ إسناد عند يراعوا،

 أف عتذه اظتهاـ، إذ جيب الكافية اظتوارد يوفروا

 ما العاملُت معو وللمديرين العاـ لألمُت يُوفر

 والوسائل، التقديرية السلطات من حيتاجونو

 الالزمة من واظتساعدات اإلدارية والسلطات

 منها يُتوقع منظمة إدارة من لتمكينهم اطترباء

 أجزاء التغَت يف السريعة االحتياجات تليب أف

48العادل من فةؼتتل
. 

من  توسيع مساءلة األمانة العامة: 
 للمساءلة عرضة أكثر اإلدارة تكوف أف اظتهم

 اضتكومية قدرة اعتيئات تعزيز كما جيب

 أف جيب عليها، وابظتثل، الرقابة يف الدولية

أدوات  من حتتاجو ما األعضاء للدوؿ تتوفر
 يتعلق فيما العاـ األمُت ظتساءلة الرقابة

وقيادتو، و يف سبيل ذلك اقًتح  توإبسًتاتيجي
 من أخرى فئات األمُت العاـ السابق حتديد

 بصورة متاحة جعلها اليت ديكن اظتعلومات

 لألداء جملس إنشاء بصدد وأنو روتينية،

 عما اظتسؤولُت مساءلة كبار لضماف اإلداري

 من ـتهوحدا حتققو وما أعماؿ من بو يقوموف
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ـ بصفة مع القيا نتائج متعلقة مبهامهم.
 الداخلية التحسينات من دائمة ابلعديد

النظم  توجيو ىو منها اعتدؼ األخرى،
 البشرية اظتوارد غتاؿ يف وسياساهتا اإلدارية

اظتنظمات  يف اظتتبعة اظتمارسات وأفضل لتتفق
 أجل و من األخرى، والتجارية العامة العاظتية

اقًتح األمُت  واظتراقبة، اظتساءلة حتسُت زايدة
 استعراض إبجراء العامة اصتمعية أف أتمر العاـ

 بغية الداخلية الرقابة خدمات ظتكتب شامل

 تعزيز عن فضال وسلطاتو، تعزيز استقاللو

49وقدراتو خرباتو
. 

كما مت التأكيد على ىذا مبناسبة خطة 
اليت  4154عمل األمم اظتتحدة لعاـ 

اقًتحها األمُت العاـ السابق "ابف كي موف" 
يف اصتيل الثاين من من خالؿ الشروع 

برانمج "توحيد األداء" الذي ركز على 
اإلدارة و الرصد لتحقيق النتائج، مع ضماف 
قدر أكرب من مساءلة اظتوظفُت و حتسُت 

 .50النتائج
 مثل إنشاء إنشاء إدارات جديدة: 

 الدعم لكل وتعزيز السالـ بناء لدعم مكتب

 والدديقراطية اضتميدة، مهمة اظتساعي من

 تعيُت ذلك، إذل لقانوف، وإضافةا وسيادة

 إسداء يتوذل العاـ لألمُت علمي مستشار

 مسائل بشأف العلمية اإلسًتاتيجية اظتشورة

 العلمية اطتربات وتعبئة السياسات،

 األمم منظومة من داخل والتكنولوجية

 .اظتتحدة
 إنشاء جملس تنفيذي لألمني العام: 
صنع القرار يف  عمليةمن أجل حتسُت  

األمن الدورل بدال من غتموعة و  لسلمغتاؿ ا
اإلدارة العليا اظتنشئة بناء على تقرير عاـ 

، لكن ىذا اجمللس يتمتع بسلطات 5441
 السياسات حتسُت دؼبهتنفيذية أقوى منو، 

 اآللية السواء، و يدعم ىذه على واإلدارة

 لصنع ابإلعداد تتكفل للمجلس صغَتة أمانة

 ضماف ديكن ةالوسيل ذهبهومتابعتو، و  القرار

 الًتكيز من أكرب بقدر تتسم قرارات اختاذ

 .51واظتساءلة والتنظيم
إعطاء األمني العام سلطات إدارية أوسع: 

 اظتوظف بوصفو العاـ، األمُت إعطاء من اظتهم

 إدارية سلطات اظتنظمة، يف اإلداري األوؿ

 أف ينبغي إذ مرونة، وأكثر مستوى أعلى

 إجراء على العاـ القدرة لألمُت تتوفر

 وأال اظتوظفُت، سلك يف الالزمة التعديالت

 كلما عتا، مربر قيود ال أي ذلك يف يواجو

 شامل. حتديث إذل اإلداري النظاـ احتاج
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على ىذا التقرير صدر قرار من  بناءً 
اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة رقم 

، نص على 52يف دورهتا الستُت 11/443
ا ىذا تنفيذ الكثَت من النقاط اليت أتى هب

 األخَت، حيث نص القرار على:
 أف العاـ األمُت اصتمعية العامة إذل تطلب 

موظفي  أخالقيات مكتب تشغيل يكفل
 وسائل اتمة، بعدة األمم اظتتحدة بفعالية

 السرعة. وجو على الشواغر ملء منها

 يف الرقابة تعزيز ضرورة على تشدد

 يف اظتنظمة اظتساءلة تعزيز أمهية وتؤكد اظتنظمة،

 الدوؿ أماـ العاـ األمُت مساءلة زايدة وكفالة

 منها حتقيق عدة أمور أجل من األعضاء،

 التشريعية الوالايت تنفيذ يف والكفاءة الفعالية

 .53واظتالية البشرية اظتوارد واستخداـ
إعطاء األمُت العاـ صالحيات أكرب يف 

 العاـ، لألمُت تنفيذ اظتيزانية: أذنت اصتمعية

ػتدودة  تقديرية بسلطة ،جترييب أساس على
-4111سنيت  ما بُت اظتيزانية لتنفيذ

تسمح لو  4114-4114و  4111
 41 إذل قيمتها تصل الدخوؿ يف التزامات

 فًتة السنتُت أمريكي طيلة دوالر مليوف

 الوفاء بغرض اظتنظمة احتياجات لتغطية

 براغتها تنفيذ يف اظتتنامية عتا ابالحتياجات

إف اظتيزانية ، رغم ذلك ف54وأنشطتها
الربانغتية اظتقًتحة ىي األداة الرئيسية اليت 
حيدد فيها األمُت العاـ احتياجات اظتنظمة، 

 . 55مبا فيها اظتتعلقة بعملية إصالح اظتنظمة
لقد كاف عتذه اإلصالحات اظتتتالية األثر 
الواضح على عمل اظتنظمة وبوجو خاص 
على تطور عمل األمانة العامة و األمُت 

لو نسبيا، األمر الذي انعكس  العاـ و
اجيابيا على حتسن أداء الربامج والصناديق 
اظتختلفة من انحية صياغة القرارات أو 
حتسُت تناسقها العاـ مع النظاـ األساسي 
للمنظمة وبصفة خاصة فيما يعٌت ابألمن 
والسالـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .وحقوؽ اإلنساف واظتساعدات اإلنسانية
الح طريقة تعيني األمني العام إص -2

 لألمم املتحدة:

تعترب عملية اختيار األمُت العاـ لألمم 
اظتتحدة من أكثر اظتواضيع حساسية بُت 
الدوؿ الكربى،    و كانت تعلق آماؿ كبَتة 

( إلدخاؿ 4145-4151على عهدة )
عدة إصالحات يف عملية االختيار و ىو 

 35األمر الذي دل يتم، حيث أنو بتاريخ 
انتهت والية األمُت العاـ  4151ديسمرب

الكوري "ابف كي موف"، اثمن أمُت عاـ 
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، 542156للمنظمة منذ إنشائها بتاريخ 
أنطونيو غوتَتس" بداية من "لػػػليفسح اجملاؿ 

4151. 
تتناوب  جرى العمل على أف حبيث

على اظتنصب القارات اطتمس، و ىذه اظترة  
اـ كاف من اظتفروض أف يكوف األمُت الع

إما من أورواب أو أمريكا الالتينية، لكي 
يستقر اإلختيار أخَتا على أورواب و ابلذات 
من الربتغاؿ ابنتخاب "أنطونيو غوتَتس"، 
واظترة الوحيدة اليت توذل فيها شخصاف من 
القارة نفسها منصب األمُت العاـ لدورتُت 
متتاليتُت، حدثت بسبب استخداـ أمريكا 

لثانية للمرشح عن ضتق النقض ضد العهدة ا
إفريقيا "بطرس بطرس غارل" من مصر، ليتم 

ه القارة أبمُت إفريقي اثين    تعويض ىذ
 .57ىو "كويف عناف" من غاانو 

ما ديكن استخالصو أف ؼتتلف التقارير 
الواردة حوؿ إصالح منظمة األمم اظتتحدة 
تفتقد إذل بدائل واضحة لطريقة لتحسُت 

 العاـ عملية التصويت أو تعيُت األمُت
ظتنظمة اظتتحدة ابلرغم من حساسية ىذا 

 للدوؿ تعيينو صالحية منح ألف اظتوضوع،

 من جعل األمن، غتلس يف الكبار اطتمس

 ىذه بيد أداة طيعة يصبح اظتنصب ىذا يستلم

 العاـ األمُت تعيُت يتم ال وابلتارل فإنو الدوؿ،

 الكاملة بطريقة شفافة تضمن لو االستقاللية

أداء  سلبا على ينعكس ؽتا ،أداء عملو يف
 اظتتحدة ككل. األمم منظمة

 بيد التعُت عملية حصر ىنا جيب من

 يعطي ؽتا األمن، غتلس وليس العامة اصتمعية

 ابختاذ واضترية العمل يف أكرب األمُت العاـ قوة

 إحالؿ السلم يف تساىم اليت القرارات،

أية ضغوطات  عن واألمن الدورل، بعيدا
ليو من خالؿ عزلو أو ديكن أف دتارس ع

 الرؤاي وفق يعمل دل إذا انتخابو عدـ إعادة

 من التعيُت يتم أف ىنا جيب هبا، من اطتاصة

 يعطي ؽتا العامة لألمم اظتتحدة، اصتمعية قبل

 اصتمعية واحدة ىي مرجعية العاـ لألمُت

 الدوؿ اطتمسة من ضغط دوف العامة،

اطتمس  للدوؿ الفيتو حق وإلغاء الكبار،
 ومنحو تعيينو، ألقل فيما خيصعلى ا

 وإداري جيعلو مبنأى عن مارل استقالؿ

 مدة وزايدة الدوؿ الكربى، قبل من االبتزاز

 من ستس إذل سبع سنوات، وأف العهدة

فقط غَت قابلة للتمديد،  واحدة ظترة تكوف
لكي ال يتخذ التمديد كوسيلة الستمالة 
األمُت العاـ من جانب الدوؿ اطتمس 

 .58ابلنقضصاحبة اضتق 
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  :خامتة 
يعترب دور األمُت العاـ لألمم اظتتحدة 
من أعقد األدوار على مستوى منظمة األمم 

اـ الثقيلة اظتلقاة على اظتتحدة نظرا للمه
يف ظل األزمات الراىنة اليت يعيشها عاتقو، و 

ف اجملتمع الدورل تظهر اضتاجة اظتلحة أل
استقاللية من يكوف ىذا الدور أكثر فعالية و 

م تبٍت نظرة ناحية اعتيكلية و اظتالية، ما حيتال
تعيينو، ما خيلق ارتاعا شاملة حوؿ اختياره و 

جعلو يا عليو يساعده يف تسهيل مهامو و دول
صة يف تسوية النزاعات الدولية، ػتل ثقة خا

من خالؿ انتخاب األمُت العاـ اضتارل و 
وعد إصالح لألمم اظتتحدة يظهر جليا أف م

ىذا راجع لظروؼ ل، و ىذا اظتنصب قد أتج
عديدة، تظافرت يف نشوئها الظروؼ 
الدولية الراىنة و تشابك اظتصاحل الدولية، 

أف ضرورة التغيَت تبقى قائمة،  لكن اظتؤكد
أف حتمية تكريس ىذه اإلستقاللية تبقى و 

 ملحة. 
  

 اهلوامش:

 

على مم اظتتحدة من ميثاؽ األ (41)اظتادة  نصت1  
يكوف للهيئة أمانة تشمل أمينًا عامًا ومن حتتاجهم " أنو:

اعتيئة من اظتوظفُت، وتعُت اصتمعية العامة األمُت العاـ 

 

األمُت العاـ ىو و  بناًء على توصية غتلس األمن.
 ُتاظتوظف اإلداري األكرب يف اعتيئة". و ابلتارل فإف األم

حسب  لألمم اظتتحدةأحد الفروع الرئيسة عترب يالعاـ 
وليست األمانة العامة   ( من اظتيثاؽ41نص اظتادة )

"  Hans Kelsen، ذلك أف بعض الفقو كالفقيو "ككل
يروف أف األمُت العاـ ىو اظتقصود بعبارة "أحد فروع 

 ىي ىيئة إداريةألمانة العامة األمم اظتتحدة"، ذلك أف ا
و الطابع ظتنظمة األمم اظتتحدة أما األمُت فهو يغلب علي

 التنفيذي، أنظر: 
- SABALBAL Hélène, L’évolution des fonctions 

du Secrétaire général de l’ONU, Mémoire, 

Université     LAVAL, Canada, 2013, pp. 400-

401. 

ليتيم فتيحة، الدور السياسي لألمُت العاـ للمتحدة  -
العدد اظتتحدة، غتلة العلـو اإلنسانية، جامعة بسكرة، 

 .3-4ص  ، ص4111، جواف 4

2 Charte des Nations unies, 26 juin 1945, 15 

C.N.U.O.I. 365 (entrée en vigueur : 24 octobre 

1945), l’art. 7 et 97.  

 3األمم اظتتحدة.منظمة ( من ميثاؽ 5اظتادة )   
 كانت إرادة الدوؿ اظتؤسسة ظتنظمة األمم اظتتحدة يف  4

 إداراي اذل جعل دور األمُت العاـ دور دتيل إ 5421 عاـ
السياسية  اصتوانبعدـ إشراكو يف يف اظترتبة األوذل، و 

 تتوالىا الدوؿ. حبيث
فوغارل أحالـ، التسيَت العمومي اصتديد و إصالح  5

البَتوقراطيات الدولية )األمم اظتتحدة ووكاالهتا 
اظتتخصصة منوذجا(، مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت يف 

 .44، ص 4153الدولية، جامعة ابتنة،  اإلدارة
6 BOURGI  Albert, L’Election Du Nouveau 

Secrétaire Général De L’ONU, Annuaire 

Français des relations internationales, p. 832. 

انفعة حسن، األمم اظتتحدة يف نصف قرف، دراسة   7
، عادل اظتعرفة، 5421يف تطور التنظيم الدورل منذ 

 .553-554، ص ص 5441كويت، ال
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 مُت العاـألاليت قاـ هبا ساعي اضتميدة اظتدل تنجح كل  8
يف قضية جنوب غرب كما ىو اضتاؿ ،  لألمم اظتتحدة

 قضية"  ، و يف5414 لعاـإفريقيا)االعًتاضات األولية( 

Rainbow Warrior و فشل األمُت "يو هتانت" يف "
، وإقرار 5441 عاـبُت فرنسا و نيوزيالندا الوساطة 

بعد فشل بطرس بطرس غارل يف رسالة جمللس األمن 
شيخ قبيلة يف الصحراء الغربية  34رتع رؤساء ػتاولتو 

، و فشل األمُت 5444 عاـيف لقاء استشاري يف فيينا 
 لعاـ يف حرب اطتليج األوذل"دو كويالر" العاـ 

  أنظر: ، و غَتىا،5441
- SABALBAL Hélène, op. cit., pp. 58-60. 

 بتأـزالتدخل اظتبكر يف اظتواقف اليت تنذر  يعٌت بو 9
  .النزاع لتاليف وقوعو ومعاصتتو قبل أف يتفاقم

الدقاؽ دمحم السعيد و حسن مصطفى سالمة،  10
اظتنظمات الدولية اظتعاصرة، منشأة اظتعارؼ، 

 .411-412ص  اإلسكندرية، دوف سنة نشر، ص 
ن اصتمعية ( من اظتيثاؽ:" ألي م41تنص اظتادة ) 11

العامة أو غتلس األمن أف يطلب إذل ػتكمة العدؿ 
الدولية إفتاءه يف أية مسألة قانونية. ولسائر فروع اعتيئة 
والوكاالت اظتتخصصة اظترتبطة هبا، ؽتن جيوز أف أتذف 
عتا اصتمعية العامة بذلك يف أي وقت، أف تطلب أيضاً 

قانونية من احملكمة إفتاءىا فيما يعرض عتا من اظتسائل ال
 الداخلة يف نطاؽ أعماعتا".

ػتكمة  العاـ ظتنظمة األمم اظتتحدة لدىأودع األمُت  12
قرارا  5442ديسمرب  54 الدولية بتاريخ العدؿ

اظتتعلق بطلب الرأي ( 24/11) رقم للجمعية العامة
ابألسلحة النووية،  مسألة التهديد االستشاري حوؿ

 أنظر:
- Licéité de l’utilisation des Armes Nucléaires 

par un Etat Dans un Conflit Armée, Avis 

Consultatif 8 juillet 1996, Recueil C.I.J., 1996, 

p. 66 et s. 

13 Conditions de nominations du Secrétaire 

général, Résolution AG 11(1), Document  du 

AG ONU, 1ere session, 1946, para. 3.   

 
14 Ibid., para. 4. 

15 BOURGI  Albert, op. cit., p. 832. 

 .553-554انفعة حسن، مرجع سابق، ص ص  16
الشكري يوسف علي، اظتنظمات الدولية و اإلقليمية  17

و اظتتخصصة، الطبعة األوذل، دار إيًتاؾ للطباعة و 
؛  511،     ص 4113النشر و التوزيع، القاىرة، 

مرجع الدقاؽ دمحم السعيد و حسن مصطفى سالمة، 
 .544-541سابق، ص ص 

 (  من ميثاؽ منظمة األمم اظتتحدة.41اظتادة  )18 
19 L’article 141 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée générale stipule ce qui suit : 

“Lorsque le Conseil de sécurité a transmis sa 

recommandation sur la nomination du 

secrétaire général, l'Assemblée générale 

examine cette recommandation et se prononce à 

son sujet au scrutin secret, en séance privée.” 

Toutefois, l'Assemblée générale a pour pratique 

de mettre aux voix la recommandation du 

Conseil de sécurité au cours d'une séance 

publique. De plus, dernièrement (depuis la 

nomination de Kurt Waldheim), l'Assemblée 

générale adopte par acclamation les 

recommandations du Conseil. C'est ainsi que la 

décision du Conseil de sécurité de 

recommander à l'Assemblée générale la 

candidature de M. Kofi Annan a elle aussi été 

adoptée par acclamation ». Voir: VALLIERES 

Alain,  LA Position Du CANADA Dans Le 

Cadre Des Travaux De Réforme De 

L’Organisation Des Nations Unies. In Revue 

Québécoise De Droit International, n° 19/1, 

2006, p. 152. 

20 L’article (48) du Règlement intérieur 

provisoire du Conseil de sécurité dispose de ce 

qui suit : « Toute recommandation à 

l'Assemblée générale au sujet de la nomination 

du secrétaire général est discutée et décidée en 

séance privée ». Voir : Ibidem. 

 ظل يف اظتتحدة األمم تقبل، مسرشاى الفاليلة سالمة 21

 درجة على اصتديد، رسالة للحصوؿ الدورل النظاـ

السياسية،  العلـو قسم الدولية العالقات اظتاجستَت يف
 .31-31، ص ص 4111األردف،  ،ةمؤت جامعة

22 Voir : conseil de sécurité, Résolution (1715), 

9 oct. 2006 ; Assemblé Général, Résolution 

(A/61/L.3), 13 oct. 2006. 
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عميمر نعيمة، دمقرطة األمم اظتتحدة، رسالة لنيل  23
شهادة دكتوراه الدولة يف القانوف العاـ، كلية اضتقوؽ، 

 .535-531، ص ص 4111جامعة اصتزائر، 
 منظمة األمم اظتتحدة ( من ميثاؽ44اظتادة )تنص  24

يتوذل األمُت العاـ بصفتو ىذه يف كل "على أف: 
معية العامة وغتلس األمن واجمللس اجتماعات اصت

االقتصادي واالجتماعي وغتلس الوصاية، ويقـو 
كلها إليو ىذه الفروع، ويعد و ت ابلوظائف األخرى اليت

 ."األمُت العاـ تقريرا سنواي للجمعية العامة أبعماؿ اعتيئة
نوفمرب  5مت تعليق أعماؿ غتلس الوصاية يف  25

وصاية من بعد حصوؿ آخر إقليم مشموؿ ابل 5442
إقليم وضع على مكتب اجمللس على استقاللو  55بُت 

 .5442أكتوبر  5و ىو إقليم "ابالو" يف 
26 Iraq-République islamique d'Iran, conseil de 

sécurité, Résolution CS 598, Doc du CS NU, 

2750e séance, Doc ONU S/RES/598 (1987), 

para.  6.   

27 Plainte pour détention et emprisonnement, 

en violation de la Convention d'armistice de 

Corée, de militaires appartenant aux forces des 

Nations Unies, assemblé général, Résolution 

AG 906, Doc de AG ONU, 9e session, Doc 

ONU, A/RES/906 (IX), 1954.   

-515، ص ص أنظر: انفعة حسن، مرجع سابق 28 
513. 

29 GHALI Boutros Boutros, Vers quelle réforme 

de l’ONU?, Revue Géostratégiques, n° 14, 

novembre 2006, pp.       185-186. 

مُت لأل "( من اظتيثاؽ على أف:44تنص اظتادة ) 30
العاـ أف ينبو غتلس األمن إذل أية مسألة يرى أهنا قد 

 ".ورلهتدد حفظ السلم واألمن الد
 51العاـ" تراجيف رل" بتاريخ  األمُتاستقاؿ  31

 54يف  د"داغ ىامرشول "، و تويف5414نوفمرب 
طائرة  مسيتونيا اصتديدة يف حادث حتطأب 5415سبتمرب

، و مت استعماؿ حق النقض يف ظروؼ غامضة ابلكونغو
بعد ػتاولة  "كورت فالدىامي" ػظتنع دتديد العهدة الثانية ل

 

، و مت رفض دتديد العهدة رفية للعهدتُتخرؽ القاعدة الع
 . "بطرس بطرس غارل"ؿ

سعادي دمحم، قانوف اظتنظمات الدولية) منظمة األمم  
اظتتحدة منوذجا(، الطبعة األوذل، دار اطتلدونية، اصتزائر، 

  555.32، ص 4114

33 AH TCHOU Stéphanie, L’ONU, Quelles 

Réformes Pour Quel Avenir ?, FNGM, Forum 

Pour Une Gouvernance Mondiale,  2008,  p. 31 

et  p. 78. 

بطرس بطرس غارل، تقرير برانمج للسالـ  34
)الدبلوماسية الوقائية و صنع السلم و حفظ السالـ(، 

 A/47/277-S/24111.17 ،51واثئق األمم اظتتحدة،
 .5444جواف 

35 OUEDRAOGO Bawindsomdé Patrick, Le 

statut juridique du fonctionnaire international 

sous l’angle des fonctionnaires de 

l’Organisation des Nations Unies et des 

fonctionnaires des Communautés européennes : 
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Doctorat en Droit, L’Université De Bretagne 

Occidentale, Paris, 2012-2013, pp. 683-684. 

جتديد األمم اظتتحدة: برانمج " كويف عناف، تقرير  36
، مقدـ أماـ اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة، "اإلصالح
 43(، A/51/1950رقم )  (،15)الدورة 

 . 5441سبتمرب
 .51، ص 32اظترجع نفسو، الفقرة  37
؛ و 51-51، ص ص 31اظترجع نفسو، الفقرة  38

 .34، ص 41الفقرة 
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